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1. Inleiding

Wij zijn Kunstkwartier. Het levendige centrum voor kunsteducatie en amateurkunst in Helmond, 
Geldrop-Mierlo en Nuenen. We zijn er voor iedereen, van peuter tot gepensioneerde, voor 
individuen en groepen. We werken vanuit de overtuiging dat kunst beoefenen leuk is, maar dat je er 
ook je eigen grenzen mee verlegt. En zelfs dat het mensen dichter bij elkaar brengt.
Daarom doen we onze best om creativiteit in het dagelijks leven te brengen. Laagdrempelig, maar 
van hoge kwaliteit. Dat doen we met hart voor de kunst en met een gezonde ondernemersgeest. 
Bij ons in huis, maar ook in de wijk, bij de verenigingen, scholen, zorginstellingen en bedrijven. 
Vanzelfsprekend werken we in partnerschap en co-creatie.

Het jaar 2017 stond enerzijds in het teken van het delen van de meerjarenvisie 2017-2020 met alle 
betrokkenen, en anderzijds in het teken van het maken van een plan van aanpak voor de uitvoering 
ervan. In de laatste maanden van het jaar werd gezocht naar een nieuwe directeur-bestuurder nadat 
de huidige directeur te kennen had gegeven per eind december 2017 te stoppen met de functie.

Dit jaarverslag is niet uitputtend, maar zoomt in op de highlights en gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar. Graag bedanken wij onze klanten, subsidiënten, sponsors, Raad van Toezicht, 
medewerkers, collega-culturele instellingen, zorg & welzijn partners en alle anderen die een bijdrage 
hebben geleverd aan Kunstkwartier in 2017. Ook in 2018 bouwen we samen verder aan een 
toekomstbestendig Kunstkwartier.
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2. Beleidsaccent 2017

Vanuit de gemeente Helmond wordt jaarlijks een beleidsaccent vastgelegd in de subsidiebeschikking. 
In 2017 was het accent ‘continuering en bestendiging van de samenwerking met culturele, 
maatschappelijke en onderwijs-partners’. Omdat dit accent naadloos aansluit bij de ambities van 
Kunstkwartier in het algemeen hebben we instelling breed gewerkt aan dit onderwerp. Wat is er op 
dit vlak bereikt in de drie gemeentes?

Helmond
• De vijf grotere culturele instellingen (bibliotheek Helmond-Peel, Museum Helmond, Cacaofabriek, 

Speelhuis en Kunstkwartier) hebben onder de noemer HART (Helmond Art) een intentieverklaring 
getekend waarin ze afspreken met elkaar samen te werken op inhoudelijk en organisatorisch 
gebied. Sindsdien zijn, naast kleinere onderwerpen zoals het delen van een transportbus, een 
gezamenlijk kaartverkoopsysteem en het gebruik van elkaars podia, drie grotere onderwerpen 
opgepakt:
- 2de editie van de Nacht van Cultuur; 
- Invulling geven aan de Cultuurzone als onderdeel van het Centrumplan 2030 door het 

verstrekken van een ontwerpopdracht aan stadskunstenaar Rocco Verdult; 
- Gezamenlijke subsidieaanvraag (incl. LEV Groep) bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in het 

kader van Age Friendly Cultural Cities.
• Met Bibliotheek Helmond-Peel heeft Kunstkwartier een samenwerkingsovereenkomst getekend 

op het gebied van onderwijs en maatschappelijke projecten. Een activiteit in augustus voor 
vluchtelingen en statushouders was daar het eerste resultaat van.

• Zowel via het onafhankelijke bureau Cultuurcontact (waarvoor Kunstkwartier optreedt als 
werkgever), als via de afdeling onderwijs van Kunstkwartier is er grootschalig ingezet op 
samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs, hoofdzakelijk vanuit de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en de regeling Impulsgelden Muziek. Bij het samenstellen 
van de culturele programma’s voor scholen wordt daar waar mogelijk ook de samenwerking met 
muziekverenigingen gezocht.

Geldrop-Mierlo
• Het bestuur van Sociaal Cultureel Centrum Hofdael heeft energie gestoken in het samenbrengen 

van de vaste huurders. Met succes. De Wiele, de Volksuniversiteit en Kunstkwartier hebben een 
gezamenlijk aanbod ontwikkeld voor het Strabrechtcollege dat in 2018 uitgevoerd moet gaan 
worden.

• Plan is tevens om een cultuurmakelaar in de gemeente te benoemen die samenwerking tussen 
culturele en maatschappelijke partners bevordert. Kunstkwartier heeft aangeboden om de 
onafhankelijke cultuurmakelaar te faciliteren. Begin 2018 wordt duidelijk hoe het e.e.a. vorm 
krijgt.

• In 2017 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo definitief besloten om mee te doen met de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit. Nadat in voorgaande jaren projectmatig is geïnvesteerd in cultuur 
op school is er nu ruime belangstelling van scholen om aan te haken bij regeling. Kunstkwartier 
treedt op als bemiddelaar en cultuurcoach tussen de scholen en het culturele veld.

Nuenen
• In 2017 is in opdracht van de gemeenteraad in het Klooster een kwartiermaker aan de 

slag gegaan om de toekomst van het sociaal-culturele centrum nader uit te werken. De 
conceptplannen zijn begin december gepresenteerd aan de gemeenteraad en aan de vaste 
huurders. Ambitie is het toegroeien naar een ‘Kulturhaus’ waarin partners onderling nauw 
samenwerken op het gebied van cultuur en sociale projecten.
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• De cultuureducatie in het primair onderwijs is de laatste jaren, nadat het bureau Cultuureducatie 
enkele jaren geleden is wegbezuinigd, op een laag pitje komen staan. In 2017 heeft Kunstkwartier, 
met extra middelen van de gemeente Nuenen, de scholen benaderd en samen met hen culturele 
projecten opgezet en uitgevoerd. Resultaat is dat de interesse voor cultuureducatie is gegroeid en 
zelfs dusdanig dat de gemeente Nuenen serieus overweegt om medio 2018 aan te haken bij de 
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook hier treedt Kunstkwartier dan op als bemiddelaar en 
cultuurcoach.

3. Koers naar de toekomst

De beleidsperiode 2013-2016 is ten einde. Een enerverende periode waarin veel is gebeurd.
De belangrijkste wapenfeiten op een rij:
• Uitbreiding van afzetmarkten en doelgroepen;
• Publieksbereik vergroot, ondanks een geringe terugloop op cursusmarkt;
• Cultureel ondernemerschap vormgegeven (nieuwe activiteiten gericht op vraagstukken in de 

samenleving, vraaggericht werken en fondsenwerving);
• Financiële huishouding op orde gebracht (van negatief naar positief eigen vermogen);
• Financiële ruimte gecreëerd om innovatie en productontwikkeling te stimuleren;
• Twee bezuinigingsopdrachten vanuit gemeenten opgevangen (2013 en 2016);
• Personele reorganisatie doorgevoerd (2015).

In de jaren die voor ons liggen werken we met veel inzet aan het realiseren van de ambitie 
onder het motto ‘samen kom je verder’. Onze samenwerking met culturele, maatschappelijke 
en onderwijspartners willen we intensiveren. Enerzijds omdat we via hen meer mensen kunnen 
interesseren voor het beoefenen van kunst. Anderzijds omdat Kunstkwartier graag haar diensten 
aanbiedt om anderen verder te helpen in het bereiken van hun doelen. Zo kan bijvoorbeeld een 
muziekles helpen bij het oefenen van cognitieve vakken op school en zorgt bijvoorbeeld een 
theatertraining via het UWV ervoor dat werkzoekenden steviger in hun schoenen staan. Zo helpen 
partners elkaar verder.

De koers voor de toekomst heeft in 2016 gestalte gekregen door het werk van een interne denktank. 
Vier docenten en de directeur-bestuurder hadden zitting in de denktank. Tot aan de zomer werden 
zij bijgestaan door een coach vanuit het traject Wijzer Werven. Een traject georganiseerd vanuit 
het ministerie van OC&W met als primair doel om culturele partijen te coachen bij het werven van 
fondsen en sponsoren, en secondair om met hen mee te denken over beleid en strategie. 

Visie (onze kijk op de wereld)
‘Een stad zonder cultuur is als een lichaam zonder ziel’ (vrij naar actiegroep ‘zuinig op kunst’, 1994).

We kunnen niet om kunst en cultuur heen. Ons leven is er vol van. Cultuur bepaalt wat we eten en 
drinken, welke mode we dragen, de architectuur van ons huis, het design van ons bestek, de taal die 
we spreken. Kortom, cultuur bepaalt wie we zijn.
Zélf muziek spelen, zingen, boetseren, dansen of acteren haalt het beste in ons boven. Het zorgt voor 
persoonlijke groei (sociaal, cognitief en creatief), ook op hoge leeftijd, het draagt bij aan leefbaarheid 
in de wijken, aan sociale dynamiek en cohesie, aan een stevige kennis- en creatieve economie, 
en aan versterking van de lokale identiteit. Met andere woorden, kunst en cultuur dragen bij aan 
een aantrekkelijke samenleving in alle facetten. Kunstkwartier zet zich in om die aantrekkelijke 
samenleving mede te realiseren.
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Missie (onze rol)
Kunstkwartier stimuleert creativiteit in mens, samenleving en bedrijfsleven. Laagdrempelig, maar van 
hoge kwaliteit. Dat doen we met hart voor de kunst en met een gezonde ondernemersgeest. Bij ons 
in huis, maar ook in de wijk, bij verenigingen, scholen, zorginstellingen en bedrijven. Vanzelfsprekend 
werken we in partnerschap en co-creatie.

Doelstelling 2017-2020
De deelname aan amateurkunst & kunsteducatie in het werkgebied van Kunstkwartier vergroten 
en verbreden door van een intern subsidiegerichte organisatie te ontwikkelen naar een extern 
relatiegerichte organisatie.

Om deze doelstelling te verwezenlijken gaan we met de volgende strategische keuzes aan de slag:
1. Intensiever samenwerken met partners; 
2. Werken in drie markten doorzetten;
3. Klantgroepen beter leren kennen;
4. Inzet op merkoriëntatie en daar waar mogelijk op zelforganiserende teams;
5. Flexibiliteit van de organisatie vergroten, binnen de wettelijke kaders;
6. Financiële huishouding op orde houden en subsidies doelgericht inzetten;
7. Goede relatie met subsidiënten voortzetten.

4. Koers naar de toekomst
De meerjarenvisie 2017-2020 bevat plannen voor de toekomst. Medio 2017 hebben we een plan 
van aanpak opgesteld en hebben we een start gemaakt met de uitvoering ervan. Ieder onderwerp is 
onlosmakelijk verbonden met de andere onderwerpen. 

Besloten is om in onderstaande volgorde de onderwerpen uit te werken: 
• De nieuwe merkoriëntatie concreet vormgeven door:

- De klant/cursist/deelnemer beter te leren kennen door behoeftes, lifestyle en belemmerende 
factoren in beeld te brengen;

- Een aantal labels rondom klantgroepen verder uit te werken met een eigen uitstraling die 
aansluit bij de belevingswereld van die klantgroepen.

N.B. Kunstkwartier wil de imagogerichte marketingcommunicatie ombuigen naar een 
merkgerichte marketingcommunicatie. Dat houdt in dat zij richting de klant niet meer 
communiceert vanuit één organisatie, maar direct vanuit de verschillende producten en diensten. 
Voordeel is dat ieder product of dienst makkelijker omgeven kan worden met zijn eigen ‘look & 
feel’ die hoort bij de belevingswereld van de specifieke doelgroep.

• Start maken met het gefaseerd vernieuwen van de ICT-structuur, waaronder de website, CRM en 
mutatie- en salarisverwerkingen;

• De zichtbaarheid van Kunstkwartier vergroten door o.a. de entree aan de Kromme Steenweg 
transparanter en uitnodigender te maken. Tevens dient er blijvende en gewijzigde aandacht 
te zijn voor interne en externe communicatie. Momenteel wordt dat uitgewerkt in een nieuw 
communicatieplan gerelateerd aan de ontwikkelingen op het gebied van merkoriëntatie;

• Contourenvisie opstellen over de vernieuwing van de organisatiestructuur in aansluiting op de 
labels en zelforganiserende teams;

• De organisatiecultuur laten aansluiten bij de veranderende rol en organisatiestructuur van 
Kunstkwartier.
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5. Feiten en cijfers publieksbereik in 2016 en 2017
	 (lang	en	kortdurende	activiteiten	samen)

Bereik in markt
(leerlingen/deelnemers) 2017 2016 Opmerkingen

Particuliere	markt
Cursusmarkt incl. HaFaBra:

• Cursusmarkt Helmond 1.436 1.484
• Cursusmarkt Geldrop-Mierlo 350 401
• Cursusmarkt Nuenen 225 225

Onderwijsmarkt
Onderwijsmarkt Helmond, zelfstandig/los 
van cultuurContact (binnenschools), o.a. 
Impulsgelden Muziek

802 198

Onderwijsmarkt i.s.m. Cultuur Contact 
(binnenschools):

• Onderdeel Muziek uit
       Kunstmenu BO (gr. 3/4/7/8)

3.610 1.640

• Projecten met de 
combinatiefunctionaris

83 491

• Projecten met scholen van 
voortgezet onderwijs 

1.078 1.240

• Projecten vanuit Cultuureducatie 
met Kwaliteit 

5.030 4.414 

Onderwijsmarkt Geldrop-Mierlo
(binnenschools) 

2.974 2.856

Onderwijsmarkt Nuenen 1.709 0
Maatschappelijke markt 451 242

• Helmond 293 0
• Geldrop-Mierlo 28 0
• Nuenen 30 0

TOTAAL BEREIK 17.747 13.313
 
Afbeelding: indeling doelgroepen per markt

onderwijs

cursus

hafa

Particuliere markt Commerciële markt

bedrijven

ouderen

leefbaarheid
in de wijk jeugdbeleid

zorg
welzijn

Maatschappelijke markt



Danscursisten bij ‘Swanlake’ van Moscow Ballet
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6.	 Particuliere	markt

De particuliere markt bestaat uit drie onderdelen: de cursusmarkt, de onderwijsmarkt en de 
verenigingen. 

6.1. Cursusmarkt
De cursusmarkt is van oudsher een belangrijk werkgebied van Kunstkwartier. Ieder jaar biedt 
Kunstkwartier  vele korte en lange cursussen en workshops aan. Toch staat de cursusmarkt al vele 
jaren onder druk. Een belangrijke oorzaak is de al langer voorkomende verschuivende belangstelling 
bij de (jonge) cursist. In 2017 zijn de volgende acties ondernomen om de cursusmarkt aantrekkelijker 
te maken voor (potentiële) cursisten:
• Naast goedlopend, vertrouwd cursusaanbod heeft Kunstkwartier geëxperimenteerd met nieuw 

aanbod. Een voorbeeld daarvan is de programmering van ‘commerciële jazz’ door de Dansstudio 
en een extra productiegroep (talentklas) bij het Theaterhuis. Helaas zijn beide cursussen niet 
voortgezet vanwege te weinig animo;

• Bij muziek is fors ingezet op ‘samenspel’. Iedere cursist die zich inschreef voor individuele 
muziekles kon zich vervolgens zonder extra kosten inschrijven voor een ensemble of popbandje. 
Hiervan is gretig gebruik gemaakt;

• Bij dans, theater en beeldende kunst is gezocht naar mogelijkheden om amateurkunst te 
verbinden met professionele kunsten. Docenten bezochten in dat kader met hun cursisten 
professionele voorstellingen en tentoonstellingen. We zetten er op in om een concrete 
uitwisseling tussen de kunstenaars/artiesten en de amateurs in de toekomst te creëren;

• Vanwege de herstelde gezonde financiële situatie van Kunstkwartier, hebben we de tarieven 
opnieuw kritisch bekeken. Daar waar mogelijk zijn cursusprijzen verlaagd, om zo eventuele 
financiële drempels weg te nemen. Ook is in bepaalde gevallen gekeken of minimale 
groepsgroottes die benodigd zijn om een cursus of workshop door te laten gaan, omlaag gebracht 
konden worden;

• Ook is fors geïnvesteerd in het opheffen van het achterstallig onderhoud m.b.t. instrumentarium. 
Alles is grondig geïnventariseerd en daar waar nodig gereviseerd of vervangen. Voor de dans- en 
theaterafdeling is de kostuumcollectie aangevuld met nieuwe kleding.

6.2. Onderwijsmarkt
In 2016 is de basis gelegd om in 2017 met volle kracht in te zetten op de activiteiten in het onderwijs. 
Inmiddels zijn twee voormalig docenten beiden voor 0,7 fte aangesteld als coördinator voor de 
onderwijsmarkt. En met succes. In zowel Helmond, Geldrop-Mierlo als Nuenen wordt het onderwijs 
intensief bereikt. Een deel van de activiteiten is mogelijk gemaakt door de regeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit (CmK) en de impulsgelden muziek.
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Geldrop-Mierlo:
• CmK op Vijfblad, Dommeldalschool en ’t Klokhuis
• Impulsgelden Muziek (PO ) muzieklessen en coaching in alle groepen en Clinics voor de 

bovenbouw op Dommeldalschool, de Vlinder, Vijfblad en van de Putt ( SBO )
• Projecten op Maat schoolbreed ( groep 1-8 ) op Dommeldalschool, Puur Sang, De Branding, 

Ganzebloem en Regenboog
• Kunstmenu schoolbreed ( groep 1-8 ) op ’t Schrijverke, Jozefschool, de Vlinder, Kersentuin,’t 

Klokhuis en ’t Vijfblad

Nuenen:
• Impulsgelden Muziek ( PO ) schoolorkest en schoolkoor op Dassenburcht 
• Projecten op Maat schoolbreed ( groep 1-8 ) op Wentelwiek, Dassenburcht, Nieuwe Linde, 

Crijnsschool, Rietpluim, Mijlpaal, Heuvelrijk en St Jozefschool

Helmond:
CmK en Kunstmenu worden in Helmond verzorgd door Cultuurcontact.
• Impulsgelden muziek ( PO ) muzieklessen, coaching, blazersklas, muziekcaroussel, schoolorkest 

op MMS – Korenaer ( VSO )
• Clinics bovenbouw op de Hilt ( SO ), Korenaer, Trudoschool, Vrije school, Silvester Bernadette, de 

Rakt en de Dierdonkschool

6.3. Verenigingen HaFa: Gouden driehoek
Door de intensivering van de activiteiten in het onderwijs worden de banden met de 
muziekverenigingen ook aangehaald. Daar waar mogelijk wordt de invulling van de activiteiten die 
mogelijk worden gemaakt door de beschikbaarheid van de Impulsgelden Muziek, mede verzorgd 
met inzet van de muziekverenigingen. Met name met het Helmonds Muziek Corps wordt gewerkt 
aan plannen om de ‘gouden driehoek’ (basisonderwijs, muziekvereniging en Kunstkwartier) opnieuw 
leven in te blazen.



TIJDLOOS
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7. Maatschappelijke markt

In 2017 zijn de volgende projecten en activiteiten gerealiseerd of opgestart in de maatschappelijke 
markt:
• Tijdloos Nuenen: De gemeente Nuenen heeft eind 2016 een bedrag van € 10.000,- toegezegd 

voor het realiseren van een dementieproject in 2017 i.s.m. onder meer stichting Archipel, LEV 
groep en Kunstkwartier. Het project ‘Tijdloos Nuenen’ bestaat uit drie delen die zich op drie 
doelgroepen focust. In het eerste deel is samen met  Archipel een inspirerende, uitdagende en 
creatieve invulling gegeven aan de dagbesteding op het Jo van Dijkhof en op De Akkers. Er zijn 
spiegels met een mozaïek omranding en kunstwerken van boetseer-was gemaakt. Op locatie de 
Akkers zijn gefiguurzaagde klokken gemaakt met een knipoog naar het verleden. Het 2de deel 
is door omstandigheden nog niet gestart. In 2018 zal dit alsnog gebeuren. In het 2e deel wordt 
een activiteitenmenu ontwikkeld voor de ‘oudere leden’ van ouderenverenigingen. Zo zullen 
er presentaties gegeven worden over de keramische periode van Picasso en gaan deelnemers 
vervolgens aan de slag om door middel van kras -en schildertechnieken vazen in zijn stijl te 
bewerken. In het 3e deel van Tijdloos is er in samenwerking met de Levgroep een workshop 
ontwikkeld voor mantelzorgers. In de workshop ‘Een doos vol blijheid’ zijn  er al wandelend 
gesprekken gevoerd, ervaringen gedeeld en mooie & fijne herinneringen opgehaald. Vervolgens 
zijn er verschillende media, zoals foto’s, recepten en illustraties en technieken gebruikt om al 
deze ervaringen om te zetten in beelden. Het resultaat is een ‘Doos vol blijheid’  waarvan je graag 
het deksel optilt om er zelf en samen met de zorgvrager weer eens in te kijken. Deze doos laat de 
mantelzorgers weer op een andere manier kijken naar de relatie met degene die ze verzorgen,  en 
wordt gebruikt om samen mooie momenten te herleven en positieve verbinding te creëren; 

• Graffiti workshop in Geldrop-Mierlo: In samenwerking met de Levgroep en de gemeente Geldrop-
Mierlo is samen met kinderen een workshop georganiseerd. Hierbij werd de organisatie van de 
workshop grotendeels door de kinderen zelf opgepakt. Tijdens de workshop leerden kinderen van 
een graffiti artist de verschillende technieken en maakte iedereen een uniek kunstwerk op een 
hardboard plaat;
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• Ready to Rock: een prachtig bandjesproject in 
aandachtswijken op drie basisscholen. De tweede editie werd 
in juli glorieus afgerond met het Ready to Rock Festival in de 
Fonkel. De ruim 75 kinderen schitterden op het podium na 
maandenlange muzieklessen en bandcoaching door docenten 
van Kunstkwartier. In september is de derde editie van start 
gegaan met muziek- en zanglessen op de drie betrokken 
scholen. Ready to Rock is een samenwerking tussen stichting 
Leergeld, de muziekverenigingen, basisscholen Silvester 
Bernadette, de Vuurvogel, de Goede Herder, de Straap, 
De Toermalijn, Mozaïek, LEV Groep, Rock City Institute en 
Kunstkwartier;

• Ready to Rock voor het voortgezet onderwijs: I.s.m. de 
Praktijkschool en het Vakcollege is er in het kader van de 
Impulsgeldenregeling met succes geld aangevraagd voor een 
Ready to Rock-variant voor het voortgezet onderwijs. In 2018 
zal dit omvangrijke project starten, met een doorlooptijd van 
drie jaar;

• Tijdloos Helmond: Tijdloos is een cross-over project van verschillende kunstvormen, gekoppeld 
aan een maatschappelijk thema. Mensen met (beginnende) dementie gaan terug in de tijd. In 
12 maanden tijd, worden 8 mensen geportretteerd in beeld en verhaal. De 8 portretten geven 
dementie een gezicht, een menselijke kant, waardoor het syndroom bespreekbaar wordt en 
voorlichting geven gemakkelijker wordt. Tijdens gesprekken met deelnemers en hun familie 
is gepraat over het heden, verleden en toekomst. Waar lopen mensen in hun dagelijkse leven 
tegenaan en welke verbeterpunten zien ze om Helmond dementievriendelijker te maken. Er is 
gesproken over het droomberoep van vroeger en het uiteindelijke beroep. De foto van vroeger 
en/of die van het droomberoep is vervolgens in beeld gebracht door Fotoclub Helmond. Tijdens 
deze bijzondere dag is ook familie uitgenodigd en hebben mensen elkaar weer op een mooie 
nieuwe manier leren zien. De foto’s en verhalen zijn na de deze dag op bijzondere plekken in 
Helmond geëxposeerd. De problemen die deelnemers en hun familie hebben benoemd tijdens 
de gesprekken zijn vervolgens gebruikt om de inwoners van Helmond te betrekken bij het 
vormgeven van een dementievriendelijke gemeente. Inwoners mochten oplossingen aandragen 
voor de problemen en hieruit werden tijdens de grote eindexpositie de winnaars gepresenteerd;

• Vluchtelingenproject ‘Met andere ogen’: Dit is een samenwerkingsprogramma tussen 
Kunstkwartier en Bibliotheek Helmond-Peel waarbij er nauw samengewerkt wordt met 
Vluchtelingenwerk Helmond. In augustus hebben twee activiteiten plaatsgevonden waaraan 
zowel autochtonen als statushouders/vluchtelingen hebben deelgenomen.  Voor vrouwen 
was er een workshop sieraden maken en kinderen konden deelnemen aan diverse Urban dans 
workshops. Onder begeleiding van kunstenaars duo Corry Smolders & Joke Smeulders hebben 
deelnemers tijdens een 4 uur durende workshop unieke sieraden gemaakt van Vlisco stoffen. 
Voor kinderen is er een Urban dans workshop georganiseerd. Kinderen van 7 tot 14 jaar hebben 
in korte tijd, in carrousel vorm,  aan vier verschillende Urban dans workshops deelgenomen. 
Deze workshops werden gegeven door (inter)nationaal bekende urban dansers/docenten. 
Kinderen hebben met de volgende stijlen kennis kunnen maken: Popping, Locking, Hiphop, 
Breakdance. Aan het einde van de dag is er een presentatie gegeven aan ouders, de vrouwen van 
de Vlisco workshop en aan bezoekers van de Bibliotheek. Een kleine zestig deelnemers hebben 
deelgenomen aan deze dag;

• Zangles voor mensen met NAH: in 2017 zijn er weer twee zangtrajecten voor mensen met niet 
aangeboren hersenletsel (NAH) uitgevoerd in Geldrop-Mierlo en Helmond;
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• Huiskamer Helmond: Ouderen konden wekelijks in het atelier van Kunstkwartier samen komen 
om kunst te beoefenen, anderen te ontmoeten en om zichzelf te ontplooien. Dit alles met als 
doel om eenzaamheid tegen te gaan en zelfredzaamheid te vergroten. De ouderen gingen samen 
met docenten en ondersteund door vrijwilligers aan de slag met speksteen en keramiek; 

• 100 Stukskes Helmond: acht ouderen (vertellers) werden verbonden aan een jongere generatie 
(schrijvers) en gingen met elkaar in dialoog over de periode 1930-1960. De schrijvers gingen, 
net als een aantal archeologen, op zoek naar de vroegere betekenis van het gevonden artefact. 
Het artefact helpt om die informatie los te maken en op te tekenen. Tijdens de gesprekken is 
uitgebreid de tijd genomen  om te praten over het leven van alledag in de periode 1930-1960. 
De ‘schrijvers’ kregen bij aanvang van het project de mogelijkheid om deel te nemen aan twee 
workshops waarbij de basisvaardigheden van het schrijven-en interviewen werd aangereikt. 
De vertellers en artefacten werden met foto’s vereeuwigd. De artefacten, foto’s en verhalen 
zijn met een reizende tentoonstelling door de stad gegaan langs culturele centra, scholen, 
verzorgingshuizen en buurthuizen;

• Dansproject Simpel Verlangen: PRA Muziektheater maakte met twee professionele dansers 
en twee musici, 3dejaars studenten dans, ouderen uit Helmond en kwetsbare ouderen uit de 
zorginstellingen een dansvoorstelling rond het thema verlangen. ‘Simpel Verlangen’ is een 
dansvoorstelling over durven, loslaten, ontmoeten, vertrouwen en luisteren. Met de dans zoomt 
men in op de innerlijke wereld van de deelnemers. De workshops, voorstellingen en lessen 
werden gegeven in een zorginstelling in Helmond. De bewoners van het zorgcentrum kregen de 
dag voorafgaand aan de voorstelling een dansworkshop. In deze workshop ontwikkelden ze een 
choreografie die de volgende dag in de voorstelling een plek kreeg. De dansers van PRA gaven 
deze workshop aan de hand van de methodiek die ze de afgelopen jaren ontwikkeld hebben. 
De bewegingen werden hierbij aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de ouderen en hun 
wensen om zich lichamelijk uit te drukken.

8. Commerciële markt

Onderverhuur aan Inge Smits en Pure Acting
Net als in 2016 huurden ook in 2017 twee externe partijen ruimte bij Kunstkwartier: theaterduo Pure 
Acting en schilderdocent Inge Smits. Enerzijds wordt het gebouw daardoor intensiever benut en 
anderzijds leidt de onderhuur tot interessante uitwisselingen en projecten.

9.	 Communicatie	en	Marketing

9.1. Merkoriëntatie
Kunstkwartier heeft de afgelopen jaren gewerkt aan verbetering van haar imago. Via marketingevents 
positioneerde ze zich extern als een levendige organisatie met een rijk aanbod. Uitgangspunt was 
om de ‘binnenwereld’ aan de ‘buitenwereld’ te tonen. In de periode 2017-2020 wil Kunstkwartier 
dit uitgangspunt een kwartslag draaien. Ze wil de imagogerichte marketingcommunicatie ombuigen 
naar een merkgerichte marketingcommunicatie. Dat houdt in dat zij richting de klant niet meer 
communiceert vanuit één organisatie, maar direct vanuit de verschillende producten en diensten. 
Voordeel is dat ieder product makkelijker omgeven kan worden met zijn eigen ‘look & feel’ die hoort 
bij de belevingswereld van de specifieke doelgroep. De Pop Rockschool heeft een andere uitstraling 
nodig dan het klassieke ballet voor kleuters. En 80+ senioren worden anders aangesproken dan 
de talenten van de jongerenmusical. Gevolg is een model, vergelijkbaar met Unilever, waarbij de 
organisatie neutraal is gepositioneerd met daarom heen kleurrijke ‘community’s’ rondom producten 
en diensten. 
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De communitity’s worden dus gebouwd rondom de belevingswereld van specifieke klantgroepen. 
De docenten spelen daarbij een belangrijke rol. Zij kunnen immers het beste de nieuwsgierigheid, 
leergierigheid en interesse van de cursist beantwoorden met hun eigen passie en plezier voor 
de betreffende kunstvorm. Dat is de reden dat we onze huidige organisatievorm willen verrijken 
door, daar waar mogelijk, te experimenteren met zelforganiserende teams. Op dit moment is 
Kunstkwartier grotendeels georganiseerd in een piramide-achtig samenwerkingsmodel met een 
hiërarchische functieverdeling. Voor een deel van het werk (ondersteunende taken en het geven 
van lange jaarcursussen) is dit een prima model, degelijk en overzichtelijk. Het nieuwe werk 
dat op ons afkomt (organisatie van tijdelijke projecten en events en lancering van community’s) 
vraagt echter om een nieuwe manier van samenwerken. Een manier die draait om wendbaarheid, 
eigenaarschap en het gebruik van talent, expertise en drijfveren rondom een ‘klus’. Voordeel van 
het werken met zelforganiserende teams is dat deze multidisciplinair van samenstelling zijn, meer 
verantwoordelijkheid krijgen en een duidelijkere stempel kunnen drukken op de ‘look & feel’ van hun 
‘community’. Mensen kunnen dus naast hun kerntaken (bijvoorbeeld lesgeven of het verzorgen van 
PR & communicatie) deelnemen aan gelegenheidsteams. De intentie is dat hierdoor mensen dwars 
door de organisatie heen meer gaan samenwerken, wat de communicatie, betrokkenheid en het 
resultaat van de dienstverlening ten goede komt.

9.2. Festivals en evenementen
Kunstkwartier organiseerde zelf:
• Kunstkwartierfestival Helmond (gericht op bestaande cursisten);
• Open dag Helmond (gericht op werving van nieuwe cursisten);
• Spelen in de Spotlights in Geldrop-Mierlo en Nuenen (i.s.m. Sjors Creatief en gericht op werving 

van nieuwe cursisten);
• Eindvoorstellingen dans en theater;
• Theaterfestival SCHIJN; 
• Kerstkwartier;
• Voorbereiding van de Applausshow op 25 januari 2018.

Kunstkwartier nam onder meer deel aan:
• Urban Matterz festival (graffiti workshops);
• Naturalisatiefeest Helmond;
• Storioni Festival Eindhoven;
• Festival aan de Dommel Eindhoven.
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10.	 Subsidiëntenoverleg

De contacten met de drie subsidiënten verlopen constructief en plezierig. Er is regelmatig overleg 
met de ambtenaren en de wethouders. In 2017 is vooral geïnvesteerd in het bereiken van 
overeenstemming over een nieuw bestuurlijk convenant tussen de drie gemeentes (2017-2020). 
Medio 2017 is het nieuwe bestuurlijk convenant door alle drie de burgemeesters ondertekend.

11. Personeel

Afgelopen jaar werkten 94 mensen in ca. 27 fte bij Kunstkwartier. De arbeidsrelaties zijn voor het 
merendeel geregeld in vaste contracten en de rest in tijdelijke contracten. Ook maakt Kunstkwartier 
gebruik van zzp-ers in het geval van (kortlopende) projecten en vervanging bij ziekte. Streven is 
om de flexibiliteit van de organisatie te vergroten om fluctuaties in subsidie en aanmeldingen 
op te vangen. De nieuwe wet- en regelgeving, de wet werk & zekerheid en de wet deregulering 
beoordeling arbeidsrelaties bemoeilijken echter de realisatie van deze ambitie. Daarom gaat 
Kunstkwartier onderzoeken of het mogelijk is om via het werken met min-max contracten een balans 
te vinden tussen zekerheid en flexibiliteit binnen aanstellingen.
 
11.1. Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim lag afgelopen jaar op 2,5 % t.o.v. 3,2% in 2016.

11.2. Scholing en coaching
Jaarlijks kunnen individuele personeelsleden een beroep doen op het scholingsbudget om zich 
verder te bekwamen in hun vakgebied. Kunstkwartier heeft daarnaast in 2017 een aantal collectieve 
bijscholingen aangeboden:

• Projectmatig werken;
• Operationeel management;
• Workshop over communicatie & marketing;
• Twee heidagen over de uitwerking van de meerjarenvisie.

12. Financiën

12.1. Positief exploitatieresultaat 2017
In 2017 heeft Kunstkwartier een positief exploitatieresultaat van € 56.570,- gerealiseerd. 

12.2. Bezuinigingsopgave gemeente Helmond 2016-2019
Intensief overleg met de andere culturele partners heeft ertoe geleid dat er een gezamenlijk plan 
ligt waarmee aan de bezuinigingstaakstelling van € 480.000,- kan worden voldaan. Het college van 
B&W heeft het plan begin 2017 geaccordeerd. Voor Kunstkwartier betekent het dat na de personele 
reorganisatie in 2015 de tweede tranche van de bezuiniging in 2019 wordt gerealiseerd door het 
afstoten van zaal Scala.

12.3. Bezuinigingsopgave gemeente Geldrop-Mierlo 2017
De gemeente Geldrop-Mierlo kondigde een bezuiniging van € 10.000,- aan per 1 januari 2017. Omdat 
Kunstkwartier ook voor de gemeente Geldrop-Mierlo de financiën op orde heeft, heeft dit geen grote 
gevolgen gehad voor personeel en/of activiteiten.



13.	 Kunstkwartier:	Toezicht,	bestuur,	checks	en	balances
 
13.1. Raad van Toezicht
De samenstelling van de Raad van Toezicht zag er gedurende 2017 als volgt uit:
De heer Sytze Ferwerda   - voorzitter ( vanaf 1 april 2010)
Mevrouw Marijke Blom   -  lid (vanaf 22 november 2011)
Mevrouw Natalie Fentener van Vlissingen - lid (vanaf 1 jan. 2015)
De heer Jos van Gisbergen   - lid (vanaf 28 mei 2008 en vanaf 1 jan.     
       2015 waarnemend voorzitter)
De heer Roelof Knopper   - lid (vanaf 22 maart 2011)

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met een evenwichtige 
vertegenwoordiging van aanwezige expertise en kennis.

13.2. Bestuur
De directie heeft er in 2017 als volgt uitgezien:
Mevrouw Esther Hartzema   - directeur-bestuurder

In 2017 bestond het managementteam uit:
Mevrouw Esther Hartzema    - directeur-bestuurder
De heer Tim van Dijk    - hoofd kunst & cultuur
De heer Toine van der Velden   - controller / hoofd bedrijfsvoering

Het coördinatorenteam bestond in 2017 uit:
De heer Peter Lammers  -  projectcoördinator muziek Helmond, 
       Geldrop-Mierlo en Nuenen
Mevrouw Renate Maasakkers  -  projectcoördinator theater/schrijven
Mevrouw Julienne Tullemans  -  projectcoördinator beeldende kunst
Mevrouw Luciënne Lambermont -  projectcoördinator dans
Mevrouw Leontine Hartman  -  coördinator bedrijfsvoering
Mevrouw Karine Wirjosemito  -  coördinator bedrijfsvoering
Karin van Dijk                                           -  coördinator onderwijs
Otine van Erp                              -              coördinator onderwijs                  
Mariëlle van de Kerkhof         -  projectcoördinator fondsenwerving 

12.3. Checks en balances: de OR
De ondernemingsraad van Stichting Kunstkwartier bestond in 2017 uit vijf leden:
Ronald van Overbruggen  -  voorzitter
Julienne Tullemans   -  secretaris
Marjolijn Sampers   -  lid
Erik Verbaandert   -  lid
Elianne van den Hoven  -  lid

De ondernemingsraad van Kunstkwartier en de directeur-bestuurder hebben in principe iedere zes weken 
overleg, naast haar eigen maandelijkse OR-vergaderingen. 
De Raad van Toezicht en de OR hebben in principe één tot tweemaal per jaar overleg in aanwezigheid van 
de directeur-bestuurder.
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